
VALMA-tutkimus

Teachers 'and support specialists' experiences in implementing VET 
start (pre-vocational transition programme), VALMA (preparatory 
education for vocational training )in the framework of a powerful 

learning environment



1. ”VALMA-tutkimus”

• Lähtökohta
• Suomalaisia ja virolaisia näkökulmia ”VALMA- koulutukseen” ”Vet-start”
• Tarton yliopisto
• TAMK, AOK

• Viitekehys 
• van den Akker- Curriculum Design Research

• Aineisto
• Teemahaastattelut syksy-talvi 2019-2020
• n EE: 16 + FIN: 21
• Opettajia ja henkilökuntaa

• Vahvistaa erityisen tuen ja ohjauksen näkökulmia



Van den Akken

• Rationale or Vision Why are they 
learning?

• Aims & Objectves Toward which goals 
are they learning?

• Content What are they learning?

• Learning activities How are they 
learning?

• Teacher role How is the teacher 
facilitating learning?

• Materials & Resources With what are 
they learning?

• Grouping With whom are they learning?

• Location Where are they learning?

• Time Where are they learning?

• Assessment How to measure how far 
learning has progressed?



Yhteinen osuus
• Yhteinen artikkeli kansainväliseen 

julkaisuun
• Ei vertailu
• Paljon yhteistä
• Kategorisointi menossa, loppusuoralla
• Tulokset kategorisoinnin pohjalta 
• Julkaisun aikataulu vielä avoin

• Opettavainen prosessi
• Samojen asioiden äärellä, mutta 

omassa kontekstissa
• Opiskelijoiden tuki keskiössä
• Tavoite
• Motivaatio
• Yksilöllinen ><ryhmä



2. Kansallinen osuus

• OO-hankkeelle suunnattu osuus

• Sama aineisto
• Rikas aineisto suomalaisista haastatteluista

• Artikkeli hankkeen julkaisuun
• Työn alla 

• Minkälainen on VALMAn pedagogisen toiminnan 
viitekehys?”

• Mitä Valmasta kannattaa tuoda esille?
VALMA



2. Kansallinen osuus

• VALMA-ohjauksen periaatteita
• Mitä Valmasta kannattaa tuoda esille?
• Opetus vai ohjaus?

• Näkökumia: 
• Ohjauksellisuus
• Henkilökohtaisuus
• Yhteisöllisyys
• Vahvistaminen
• Tukeminen
• Verkostot
• Arviointi
• Aika

VALMA



2. Kansallinen osuus

• VALMA-ohjauksen periaatteita
• Mitä Valmasta kannattaa tuoda esille?
• Opetus vai ohjaus?

• Näkökumia: 

• Tavoitteet: 
• Aikaa ja kunnioitusta
• Ryhmän merkitys
• Arviointi
• Verkostot

VALMA



3. Rönsyjä

• Siinä sivussa
• Mitä on VALMAn taustalla?

• Keskustelun tueksi
• Jäsentelyä ja näkökulmaa
• Monta vanhaa samaan pakettiin
• Artikkeli

• Analogia TUVA tilanteeseen 



TUVA tulossa

• Tulossa oppivelvollisuuden myötä
• Tuen ja ohjauksen merkitys

• Erilaiset tilanteet ja tarpeet
• Asiakaslähtöisyys

• Mitä VALMAn kokemuksista voisi siirtää 
TUVAan?

• Aika



Kiitos
Ari Jussila                           ari.jussila@tuni.fi
Harri Kukkonen       harri.kukkonen@tuni.fi 
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